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МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА ГОСПОДАРСТВО 
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(Національний університет водного господарства та природокористування,  
м. Рівне) 
 

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРИБУДИНКОВОГО ПРОСТОРУ В 

СУЧАСНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

 

Проведено типологічний аналіз елементів прибудинкового простору, як 

первинного елементу житлового осередку, згідно вікової структу-

ри.Проведено диференціацію дитячих ігрових майданчиків за віковими 

особливостями.Подані пропозиції, щодо влаштування зручних та ком-

фортних умов для проведення усіх необхідних функцій на прибудинковій 

території. 

Ключові слова: просторовий осередок, благоустрій території, прибудин-

кова територія, соціально-демографічні групи. 

 

Проведен типологический анализ элементов придомового пространства, 

как первичного элемента жилищной среды, соответственно возрастной 

структуры. Проведено дифференциацию детских игровых площадок за 

возрастными особенностями. Наведены рекомендации по устройству 

удобных и комфортных условий для проведения всех необходимых фун-

кций на придомовом пространстве. 

Ключевые слова: пространственная среда, благоустройство территории, 

придомовое пространство, социально-демографические группы.  

 

The typology analysis of elements of household space is conducted, as a 

primary element of housing sell, in obedience to an age-dependent structure. 

Differentiation of child’s playgrounds is conducted after age-old features. 

Given suggestions in relation to arranging of comfortable and comfort terms 

for the leadthrough of all necessary functions of household space. 

Keywords: spatial environment, equipping with modern amenities of 

territory, household space, socially-demographic groups. 

 

В умовах розвитку сучасного міста широко постає проблема формуван-

ня житлових територій, як середовища, що об’єднує велику кількість лю-

дей, з комплексом різноманітних соціальних потреб. Основним призначен-

ням житлової території будь-якого сучасного міста є організація житлового 

середовища, яке повинно відповідати сучасним містобудівельним, санітарно-

гігієнічним, соціальним та естетичним вимогам, а також бути універсальним, 
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тобто поєднувати в собі потреби всіх вікових категорій населення. Як наслі-
док, у формуванні житлового середовища досить важливу роль відіграє при-

будинковий простір, на території якого формуються тимчасові соціальні гру-
пи, які пов’язані спільними інтересами.  

Наша житлова площа не обмежується лише будинком, квартирою або 

під’їздом. Простір, в якому ми часто перебуваємо – це  наш двір, і навіть той 

вигляд, який відкривається з нашого вікна. Прибудинкова територія є місцем 

колективного відпочинку мешканців, тому головне те, що необхідно людині 
в оточуючому її прибудинковому середовищі – це зручність, безпека та кра-
са.  
Благоустрій території є важливим елементом формування цілісності есте-

тичного сприйняття вигляду об'єктів, забезпечення комфортних умов перебу-
вання людей у міському середовищі. Це також і цілий комплекс робіт, що до-

зволяє змінити вихідний ландшафт та покращити озеленення території.  
Дослідженнями встановлено, що основні процеси життєдіяльності насе-

лення – до 80-90% вільного часу дітей дошкільного, шкільного віку, пенсіо-

нерів та інших груп населення протікають в межах прибудинкового просто-

ру. Саме тут формується унікальний за своїм значенням матеріально – прос-
торовий осередок процесів життєдіяльності населення  - первинний елемент 
житлового осередку [1].   

Прибудинковий простір сучасної житлової забудови характеризується 
великою різноманітністю життєдіяльності населення, під впливом якої здійс-
нюється первинна взаємодія соціальної та просторової структур суспільства. 
Виникають системи потреб, що формуються в сім’ї – первинному  соціаль-
ному організмі , та розвиваються на кожному етапі життєвого циклу сім’ї [2]. 

За цією ознакою виділяють декілька характерних соціально – демографічних  

груп: 

• Перша група – представлена дітьми дошкільного віку, що за віком 

підрозділяються на 3 групи: до 2-х років, 3-4 роки, 5-6 років. 
• Друга група – діти шкільного віку, що підрозділяються на такі підг-

рупи: 7-11 років, 12-13 років, 14-17.  

• Третя група – підлітки та молодь.  
• Четверта група – доросле населення (20-59 років).  
• П’ята група – населення пенсійного віку. 

Саме тому формування прибудинкового простору тісно пов’язане з різни-

ми категоріями населення та їх потребами (рисунок). 
Основою формування матеріального осередку прибудинкового простору 

являється набір майданчиків, що обладнані відповідно певному призначенню. 

Їх розміщення визначається  залежно від величини та характеру відкритих 

просторів житлової території. 
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В межах прибудинкового простору пересування населення розподіляється 
наступним чином: 50% – до дитячих ігрових майданчиків, 25% – до майдан-

чиків відпочинку, 15% – до фізкультурних майданчиків, 7% – прогулянки по 

території, 3% – до господарських майданчиків. 
 

 
 

Рисунок. Потреби та види діяльності населення, що реалізуються на  
прибудинковій території 

 

Для уточнення функціонального змісту елементів житлового осередку 
був виконаний їх типологічний аналіз. 
Дитячі ігрові майданчики. В практиці проектування розроблені рекомен-

дації щодо визначення складу та площі території для відпочинку, ігор та фіз-
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культурних занять, залежно від чисельності населеної житлової групи та пе-
реважним складом їх сімей. Наприклад, ігрові майданчики в житловому дворі 
на 2000 мешканців для дітей до 2-х років, 3-6 років, 7-10 років при змішано-

му розселенні сімей різного кількісного складу рекомендується приймати 30, 

290, 460 м2
 відповідно. Також пропонується диференціювати дитячі ігрові 

майданчики, враховуючи вікові особливості дітей (до 3-х років, 3-7, 5-15). 

Грамотний дизайн ігрового простору забезпечує безпечні ігри для дітей, а  
тому дуже важливо ретельно спланувати дитячий майданчик з огляду на на-
вколишнє середовище і вікові особливості дітей, приділяючи особливу увагу 

майданчикам для найбільш молодших.  
Малята надзвичайно цікаві, а тому всі елементи благоустрою та ігрового 

обладнання повинні бути максимально безпечні і відповідати віковій групі 
від 3 до 6 років. Висота драбинок, містків, гірок не повинна перевищувати 1, 

2 м. Основними елементами таких майданчиків можуть бути будиночки, пі-
сочниці, гірки, качалки на пружині, качалки-балансири, маленька гойдалка, 
міні-гірки й ігрові комплекси, спроектовані саме для дітей цього віку.  
Діти шкільного віку від 7 років мають особливу потребу в русі та фізич-

них вправах. Для них необхідно максимальна кількість функціональних еле-
ментів, які припускають певний ризик, вимагають гарної координації і фізич-

ної сили. Тому слід використовувати високі гірки, ліани для лазання, кільця, 
бруси, містки, що гойдаються, канати і сітки в ігрових і гімнастичних ком-

плексах. При цьому необхідно передбачити обмеження доступу маленьких 

дітей на дитячі майданчики, що не призначені для їхнього віку. Наприклад, 

нижняя сходинка або перила повинні бути на висоті не менше 40 см [3]. 

Майданчики відпочинку дорослого населення. Було встановлено, що на 
майданчиках тихого відпочинку більшу частину свого вільного часу прово-

дять пенсіонери та дорослі з дітьми дошкільного віку. Рекомендується прий-

мати майданчики тихого відпочинку для дорослих з розрахунку 0,1 – 0,4 м2
 

або 0,21 м2
/люд біля входу в будинок, та 0,1 м2

/люд в загальній зоні [4]. 

Для цих майданчиків необхідно вибирати місцевість, що має добру інсо-

ляцію та провітрюваність, ізолювати їх від проїздів. Майданчики повинні бу-
ти зручно пов’язані з пішохідними доріжками, але не перетинатись з ними. 

При розміщенні майданчиків відпочинку на території необхідно врахову-
вати вік відвідувачів: майданчики для старших людей, що мають проблеми зі 
здоров’ям, необхідно максимально приблизити до входу в будинок, вибира-
ючи при цьому тихі місця. А майданчики, що розраховані на активний відпо-

чинок – навпаки віддаляють від вікон будинку не менше як на 10 м.  

Спортивні майданчики. Фізкультурно-спортивна діяльність населення в 
межах прибудинкового простору носить спрощений характер. Фізичні вправи 

в процесі різноманітних ігрових ситуацій для дітей дошкільного віку направ-
лені в основному на оволодіння основними видами рухів, формування коор-

динації. Для людей старшого віку вправи носять оздоровлюючий характер. 
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Таким чином, заняття фізичною культурою та спортом на прибудинковій те-
риторії носять специфічний характер для різних соціально демографічних 

груп та направлені на задоволення конкретних потреб організму.  
При розташуванні спортивних майданчиків необхідно узгоджувати їх ро-

зміщення з розою вітрів, в напрямку з півночі на південь. 
Господарські майданчики поділяються на майданчики для: сушіння біли-

зни, майданчики для вибивки килимів, майданчики для розміщення сміттєз-
бірників, майданчики для вигулу собак. Найкращі приклади по організації 
цих процесів пов’язані з використанням різних прийомів озеленення та ство-

ренням оригінальних штучних огороджуючих елементів, що органічно допо-

внюють об’ємно-просторові рішення житлової забудови. 

Для сміттєзбірників встановлюють спеціальні місця шириною 1,5 м, що 
розміщуються на відстані не менше 20 м від вікон будинку, спортивних та 
дитячих майданчиків, а також не далі ніж на 100 м від найвіддаленішого вхо-

ду в будинок. Їх розташовують біля проїздів якнайближче до виїзду з мікро-

району та огороджують невисокою стінкою або «живою» огорожею[1].  

Господарські майданчики слід розміщувати з підвітряної сторони по від-

ношенню до ігрових майданчиків та місць відпочинку. 
Транспортні споруди. Паркування автомобілів мешканцями всередині 

двору створює не лише візуальних дискомфорт, але й затрудняє доступ жи-

телям до озеленених просторів. Тому гаражі для легкових автомобілів індиві-
дуального користування в умовах багатоповерхової забудови можуть бути 

підземними, напівпідземними, багаторівневими, вбудованими у цокольні та 
підвальні поверхи житлових будинків. Підземні гаражі – стоянки можуть ро-

зміщуватись окремо від будинку, під будинками або між ними. 

Також організовують без транспортні двори, з виносом проїздів та стоя-
нок в міждворовий простір [1]. Характерна особливість таких стоянок заклю-

чається в композиційній різноманітності прийомів розміщення дерев та кущів 
в якості засобів масштабного та функціонального розподілу простору.   
Велика увага приділяються озелененню житлового простору. При прави-

льній організації так званих «куліс» із кущів  та дерев, внутрішній простір 

кварталів та мікрорайонів легко відокремлюється на окремі куточки, що до-

зволяє роззосередити в просторі різні соціально-демографічні групи населен-

ня. В житловій забудові середньої поверховості найкраще обмежитись одні-
єю-двома  живописними декоративними групами з дерев та кущів в центрі 
двору.  

Отже, робимо висновок, що для забезпечення естетичного і комфортного 

прибудинкового середовища потрібно: 

1 – Застосовувати широкий асортимент зелених насаджень, який не пови-

нен рівномірно заповнювати простір двору. Важливо з їх допомогою виділи-

ти, або, при необхідності, ізолювати різні функціональні зони. Але при цьому 
слід остерігатись близької посадки дерев до стін будинку, щоб не затіняти 

житлові приміщення і забезпечити належну інсоляцію квартир. Особлива 
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увага приділяється розширенню видового складу рослинності. В результаті 
цього підвищується якість ландшафту за рахунок різної висоти дерев, різно-

манітності їх крон, відтінків листя, форм і кольору суцвіть тощо. 

2 – Забезпечити можливість вертикального озеленення в благоустрої жит-
лового двору. Для цього слід влаштовувати невеликі гірки, пагорби, підпірні 
стінки, тераси, сходи для створення штучного мікрорельєфу. 

3 – Використовувати малі архітектурні форми: павільйони, бесідки, лави, 

світильники, та інші елементи дизайну, для забезпечення певних функцій 

прибудинкового простору. 
4 – Забезпечити покриття доріжок, тротуарів та окремих майданчиків тве-

рдими покриттями, що надасть прибудинковій території краси та оригіналь-
ності.  

5 – Адаптувати до його вимог різні соціально-демографічні групи, особ-

ливо – мало мобільні групи населення. 
6 – Організовувати стоянки для легкового транспорту та гаражі таким чи-

ном, щоб не порушити естетичного вигляду дворового простору, та забезпе-
чити комфорті умови для його мешканців. 
Отже, зручний, функціональний та естетичний прибудинковий простір є 

запорукою комфортних умов для проведення дитячого дозвілля та відпочин-

ку дорослого населення.  
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